
 Orde do día da sesión plenaria ordinaria que terá lugar o venres, 30 de 
novembro de 2018, ás DOCE horas. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación das actas das sesións anteriores seguintes: ordinaria número 13/18, do 
26 de outubro e extraordinaria número 14/18, do 21 de novembro. 
 
2.-Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia desde o 23 de 
outubro de 2018 ata o 26 de novembro de 2018. 
 
3.-Toma de coñecemento da concesión do Premio Otero Pedraio 2018. 
 
4.-Proposición da presidencia sobre cambio de data do Pleno ordinario 
correspondente ao duodécimo mes do ano 2018. 
 
5.-Proposición da presidencia sobre nomeamento de representante da Deputación na 
Comisión provincial de violencia xénero da Coruña. 
 
Comisión de Cultura e Normalización Lingüística 
 
6.-Concesión da subvención nominativa á Universidade da Coruña para financiar a 
Programación cultural e de divulgación do coñecemento científico do ano 2018 e 
aprobación do correspondente convenio. 
 
7.-Concesión de subvención nominativa á Asociación Amigos da Ópera da Coruña 
para financiar a Programación lírica da Coruña 2018 e aprobación do correspondente 
convenio. 
 
8.-Concesión de subvención nominativa á Universidade de Santiago de Compostela 
para financiar a Programación para fomento da educación, a investigación, a 
transferencia do coñecemento e as actividades culturais, artísticas e científicas no 
ano 2018 e aprobación do correspondente convenio. 
 
9.-Concesión de subvención nominativa á Asociación Cultural Correlingua para 
financiar o Correlingua 2018. A lingua non para! e aprobación do correspondente 
convenio.  
 
10.-Concesión de subvención nominativa á Asociación Socio-Pedagóxica Galega (AS-
PG) para financiar a ampliación e actualización de contidos da historia da literatura 
galega na web e aprobación do correspondente convenio. 
 
11.-Concesión de subvención nominativa ao Concello de Santiago de Compostela 
para financiar a posta en marcha do Espazo Educativo e de Lecer "María 
Miramontes" e aprobación do correspondente convenio. 
 
12.-Concesión de subvención nominativa ao Auditorio de Galicia para financiar a 
Programación anual 2018 e aprobación do correspondente convenio. 
 



13.-Concesión de subvención nominativa á Asociación Academia Galega do 
Audiovisual para financiar os XVI Premios Mestre Mateo, os II Premios María Luz 
Morales e aprobación do correspondente convenio. 
 
Comisión de Deportes e Mocidade 
 
14.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña 
e o Obradoiro Club Amigos do Baloncesto SAD correspondente á subvención 
nominativa concedida para financiar a participación na liga Endesa e na Liga ACB, no 
ano 2017. 
 
15.-Aprobación do Regulamento de uso e funcionamento do pavillón polideportivo 
"Calvo Sotelo". 
 
Comisión de Benestar Social, Educación e Políticas de Igualdade de Xénero 
 
16.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña 
e a Fundación Profesor Novoa Santos para financiar o programa de exercicio con 
marcha nórdica para a mellora da fraxilidade nos adultos maiores. 
 
17.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña 
e a entidade Mulleres colleiteiras sociedade cooperativa galega  (F70457981) para 
financiar o equipamento para o desenvolvemento da actividade de valorización de 
aceite vexetal usado.  
 
Comisión de Promoción Económica e Emprego 
 
18.-Aprobación do convenio entre a Deputación da Coruña e o Concello da 
Camariñas para financiar o proxecto "XXVII Mostra do Encaixe de Camariñas 2018". 
 
19.-Aprobación do convenio entre a Deputación Provincial da Coruña e o Concello de 
Brión para financiar o proxecto "Espazo colaborativo transformando en Brión" dentro 
da liña 2.3 PEL-EMPRENDE 2018 do Plan de emprego local 2016-2019 (PEL) 
 
20.-Aprobación do convenio entre a Deputación Provincial da Coruña e o Concello de 
Boiro para financiar o proxecto "Programa de Formación Aceleración Emprende-Lab 
Barbanza" dentro do marco do Plan de emprego local 2016-2019 (PEL) 
 
21.-Aprobación do convenio entre a Deputación Provincial da Coruña e o Concello de 
Carballo para financiar o proxecto "Deseño e creación dun espazo de traballo 
colaborativo no Concello de Carballo" dentro do marco do Plan de emprego local 
2016-2019. 
 
22.-Aprobación do convenio entre a Deputación Provincial da Coruña e o Club 
Financeiro Atlántico para a tramitación do proxecto "Mobile Week A Coruña (MWAC)". 
 
Comisión de Infraestruturas viarias, vías e obras provinciais 
 
23.-Aprobación do Plan de sendas peonís 2018, 2ª fase: senda peonil na DP 3404 a 
Serra de Outes a Dumbría, P.K. 14+820 a 16+100 e P.K. 18+360 a 19+600. 
(Mazaricos). 



 
24.-Aprobación do Plan de conservación de vías provinciais 2018, 5ª fase: Mellora do 
CRT na DP 5813 Oleiros a Sada do P.K. 2+000 ao 5+000 (Sada). 
 
25.-Aprobación do Plan de vías provinciais 2018, 7ª fase: Mellora da seguridade viaria 
na DP 4901 San Ramón á Estrada As Somozas (Moeche) e Mellora da seguridade 
viaria na DP 3903 Tarreo do Blanco a Vilamateo por Ambroa (Vilarmaior), e inicio dos 
trámites para a expropiación dos bens e dereitos afectados para a execución das 
obras: Mellora da seguridade viaria na DP 4901 
 
26.-Aprobación provisional do proxecto de Mellora da seguridade viaria na DP 4603 
do P.Q. 7+600 ao P.Q. 10+400 (Santiso). 
 
27.-Aprobación da formalización dun convenio administrativo co Centro de Extensión 
Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA), para cofinanciar o 
"Programa de educación, formación e divulgación ambiental para a defensa e posta 
en valor do patrimonio natural no ano 2018". 
 
28.-Aprobación da formalización dun convenio administrativo de colaboración coa 
Fundación Santiago Rey Fernández Latorre, para o cofinanciamento do Proxecto "Voz 
Natura 2018". 
 
Comisión de Contratación, Patrimonio e Equipamento 
 
29.-Aprobación da formalización e o texto do convenio de cooperación entre a 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Cambre polo que se instrumenta 
unha subvención nominativa para o cofinanciamento das obras de mellora  do parque 
infantil leste da Barcala. 
 
30.-Aprobación da formalización e o texto do convenio de cooperación entre a 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Ponteceso polo que se instrumenta 
unha subvención nominativa para o cofinanciamento das obras de acondicionamento 
de viarios municipais do Concello de Ponteceso. 
 
31.-Aprobación da formalización e o texto do convenio de cooperación entre a 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Valdoviño polo que se instrumenta 
unha subvención nominativa para o cofinanciamento da "Xestión dos areais do 
Concello de Valdoviño: servizo de socorrismo, mantemento e adecuación de acceso 
ás praias". 
 
32.-Aprobación da formalización e o texto do convenio de cooperación entre a 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Mañón polo que se instrumenta 
unha subvención nominativa para o cofinanciamento da obra o camiño Ponte Ribeiras 
do Sor a límite da provincia de Lugo. 
 
33.-Aprobación da formalización e o texto do convenio de cooperación entre a 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Rianxo polo que se instrumenta 
unha subvención nominativa para o cofinanciamento das obras de instalación dun 
ascensor no edificio municipal Centro Social Liceo. 
 



34.-Aprobación da formalización e o texto do convenio de cooperación entre a 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de San Sadurniño polo que se 
instrumenta unha subvención nominativa para o cofinanciamento das obras de 
conservación e mellora da accesibilidade do Castelo de Narahío. 
 
Comisión de Cooperación, Plans Provinciais Xerais, Asistencia a Municipios, 
Turismo e Patrimonio Histórico-Artístico   
 

35.-Aprobación do proxecto modificado da obra “Rede de sumidoiros e fecais na 
praza Enrique IV”  do Concello de Betanzos incluída no Plan de Acción Social (PAS) 
2015  4ª e  derradeira fase (código 2015.3110.0219.0) 
 
36.-Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado “Mellora da 
contorna do local social de Nantón (2ª fase)”, do Concello de Cabana de Bergantiños, 
incluído no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia 
municipal (Plan único de concellos) POS+ 2018 co código 2018.2200.0414.0, e 
aprobación definitiva do investimento 
 
37.-Aprobación da modificación do proxecto da obra denominada “Rehabilitación do 
antigo Cine París para centro cultural,1ª Fase” do Concello de Muros, incluída no Plan 
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único 
de concellos) POS+ 2018 co código 2018.2100.0032.0, e aprobación definitiva desta 
obra 
 
38.- Aprobación do proxecto modificado da obra "Construción de beirarrúas na AC-
163, Rúa do Golfiño", do Concello de Oleiros incluída no POS+ADICIONAL 1/2018 (2ª 
FASE) co código 2018.2001.0769.0, e aprobación definitiva desta obra 
 
39.-Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado 
“Acondicionamento parcial da casa consistorial”, do Concello de Oroso, incluído no 
Plan de aforro e investimento (PAI) 2016 co código 2016.3290.0052.0  
 
40.-Aprobación do proxecto modificado da obra denominada “Cuberta da piscina 
municipal de Oroso” do Concello de Oroso, incluída no Plan provincial de cooperación 
ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2018 
co código 18.2200.0454.0, e aprobación definitiva desta obra. 
 
41.-Aprobación do proxecto modificado da obra "Instalación baixa tensión pavillón 
polideportivo Ortigueira", do Concello de Ortigueira incluída no POS+ADICIONAL 
1/2018 (2ª FASE) co código 2018.2001.0771.0, e aprobación definitiva desta obra. 
 
42.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña 
e o Consorcio de Turismo e Congresos da Coruña para o financiamento do “Sal 
Festival Sabores Atlánticos A Coruña” 
 
Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas e Réxime Interior 
 
43.-Aprobación da información sobre o período medio de pago a provedores a que se 
refire o Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, correspondente ao mes de outubro de 
2018 e relación detallada de todas as facturas pagadas pola Deputación e polo 



Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña entre o 1 e o 31 de 
outubro de 2018. 
 
44.-Aprobación do informe sobre o estado de execución orzamentaria a 31/10/2018 e 
proxección a 31/12/2018. 

 
45.-Aprobación da información rendida ao Ministerio de Facenda e Administración 
Públicas en cumprimento do artigo 16 da Orde HAP/2105/2012 do 1 de outubro. 
Execución terceiro trimestre exercicio 2018 na Deputación Provincial da Coruña e no 
Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña, e do estado 
consolidado. 

 
46.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia número 34.871 do 
16/10/2018, de cesamento de persoal eventual. 

 
47.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia número 38.989 do 
13/11/2018, de nomeamento de persoal eventual. 

 
48.-Aprobación da modificación das bases e criterios de distribución da produtividade 
establecidos polo acordo plenario do 28 de outubro de 2016. 
 
49.-Aprobación da formalización e o texto do convenio entre a Deputación Provincial 
da Coruña e UNICEF-Comité Autonómico para Galicia, correspondente á subvención 
nominativa para paliar os efectos do recente sismo e posterior tsunami acaecido en 
Indonesia o 28.09.2018. 
 
ACTUACIÓN DE CONTROL 
MOCIÓNS 
 
-Moción do Grupo Provincial de Alternativa dos Veciños denunciando a carencia de 
investimento do Estado nas infraestruturas da comarca da Coruña. 
 
-Moción do Grupo Provincial Popular para garantir o mantemento da actividade nas 
centrais de Meirama e As Pontes. 
 
-Moción do Grupo Provincial Socialista e o Grupo Provincial do BNG-Asembleas 
Abertas  sobre a política do Goberno galego en relación co financiamento das 
entidades locais. 
 
ROGOS E PREGUNTAS 


